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Zwiàzek Gmin Ziemi Kujawskiej bez Ciechocinka?

Na sesji Rady Miejskiej, która odby∏a si´ 17 paê-
dziernika, radni zastanawiali si´ nad dalszym cz∏on-
kostwem Ciechocinka w Zwiàzku Gmin Ziemi Ku-
jawskiej. - Sàdzimy, ˝e zasadnà by∏aby dyskusja na
temat dalszego pozostawania Gminy Ciechocinek
w strukturach ZGZK. Z obserwacji przez nas poczy-
nionych w ciàgu trzech lat tej kadencji i przeanali-
zowania lat poprzednich wynika, ˝e nasza Gmina jest
w∏aÊciwie najwi´kszym p∏atnikiem ZGZK, natomiast
trudno wymieniç inwestycje, które zosta∏y zrealizowa-
ne dzi´ki naszej obecnoÊci w Zwiàzku. Ârodki finan-
sowe, które Zwiàzek pozyska∏, skonsumowa∏y g∏ównie
gminy wiejskie - czytamy w sprawozdaniu delegatów
reprezentujàcych miasto w ZGZK.

Radny Wies∏aw Strzy˝ewski z∏o˝y∏ wniosek o przygo-
towanie uchwa∏y o wystàpieniu Ciechocinka ze ZGZK.
Wystàpienie Ciechocinka z pewnoÊcià nie pomo˝e
Zwiàzkowi, który po przegranym procesie z Kredyt
Bankiem b´dzie musia∏ zap∏aciç 300 tys. z∏otych.

¸atwiej i bardziej przyjaênie

W Urz´dzie Miejskim powstanie punkt informacji
samorzàdowej. Pomieszczenie zosta∏o ju˝ przygoto-
wane, dzia∏anie rozpocznie najpóêniej od 1 grudnia.
B´dzie to miejsce u∏atwiajàce mieszkaƒcom i goÊciom
przebywajàcym w Ciechocinku za∏atwienie wszystkich
spraw urz´dowych. Pracownik poinformuje, w którym
pokoju mo˝na za∏atwiç spraw´, do kogo si´ zwróciç.
Udzieli te˝ informacji o op∏atach skarbowych wyma-
ganych drukach i formularzach.

Nowo powsta∏y punkt jest wspó∏finansowany przez
Paƒstwowy Fundusz Osób Niepe∏nosprawnych. Jednym
z warunków postawionych przez Fundusz jest zatru-
dnienie osoby niepe∏nosprawnej. Kandydaci powin-
ni posiadaç wykszta∏cenie wy˝sze, najlepiej ekonomi-

czne lub administracyjne oraz umieç si´ porozumieç
w j´zyku obcym. Szczegó∏owe informacje dotyczàce
stanowiska znajdujà si´ na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej.

Posprzàtali

Uczniowie ciechociƒskich szkó∏ po raz kolejny
wzi´li udzia∏ w „Sprzàtaniu Âwiata”. 17 i 24 wrzeÊnia
z czarnymi workami na Êmieci licealiÊci pojawili si´ w
parku T´˝niowym oraz w okolicach t´˝ni, gimnazja-
liÊci sprzàtali okolice szko∏y, park Sosnowy oraz Ale-
j´ 700-lecia i ul. Lipnowskà. Pracy nie brakowa∏o, a
worki zape∏nia∏y si´ szybko. W zbieraniu Êmieci poma-
ga∏ uczniom EKOCIECH. W czasie trwania akcji m∏o-
dzie˝ zebra∏a ponad 100 worków Êmieci.

Wyborcza jesieƒ

A˝ trzykrotnie mieszkaƒcy Ciechocinka wybierajà
si´ w ciàgu zaledwie miesiàca do urn. 23 wrzeÊnia
wybieraliÊmy pos∏ów i senatorów. Przez najbli˝sze 4
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lata nasz okr´g wyborczy b´dà reprezentowaç: Antoni M´˝yd∏o, Zbigniew Girzyƒski
i ¸ukasz Zbonikowski z Prawa i SprawiedliwoÊci, Jan Wyrowiƒski, Tomasz Lenz
i Domicela Kopaczewska z Platformy Obywatelskiej, Miros∏aw Krajewski, Lech
Kuropatwiƒski i Waldemar Nowakowski z Samoobrony, Jerzy Wenderlich i Krystian
¸uczak z SLD, Anna Sobecka z Ligii Polskich Rodzin oraz Zbigniew Sosnowski
z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W senackiej ∏awie zasiàdzie te˝ przedstawiciel
powiatu aleksandrowskiego - Józef Miko∏aj ¸yczak startujàcy z listy PiS. Obok niego
okr´g toruƒsko-w∏oc∏awski b´dà reprezentowaç Andrzej Person  oraz Micha∏
Wojtczak (PO). Wy˝sza ni˝ w kraju okaza∏a si´ te˝ ponad 48 - procentowa frekwencja.
Zdecydowanie wi´cej osób ni˝ w kraju posz∏o w Ciechocinku do urn 9 paêdziernika,
kiedy frekwencja w Ciechocinku wynios∏a prawie 57 procent. Najwi´ksze poparcie
wÊród mieszkaƒców i kuracjuszy uzyska∏ Donald Tusk, przed Lechem Kaczyƒskim
i Markiem Borowskim.

Olimpijskie Gimnazjum

Choç propozycji pada∏o wiele, uczniowie, rodzice, nauczyciele i rodzice wybrali
imi´ Polskich Olimpijczyków. To ponadczasowy patron, w szkole dzia∏ajà dwie
klasy sportowe, sukcesy na swoim koncie zbiera dru˝yna siatkarek. GimnazjaliÊci
nie ukrywajà te˝, ˝e liczà na majàcà powstaç w pobli˝u ich szko∏y nowà sal´ spor-
towà. UroczystoÊci nadania szkole imienia zaplanowano na czerwiec przysz∏ego
roku.

Etyczny Urzàd

„Pracownik wykonuje obowiàzki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystujàc w spo-
sób najlepszy swojà wiedz´ i umiej´tnoÊci. Dba o podnoszenie swoich kwalifi-
kacji, kompetencji oraz wiedzy. Dok∏ada wszelkich staraƒ, aby jego post´powanie
by∏o jawne, zrozumia∏e i wolne od podejrzeƒ o jakàkolwiek form´ interesownoÊci
czy te˝ korupcji.” –  To tylko niektóre z zapisów, jakie znalaz∏y si´ w Kodeksie
Etycznym pracowników Urz´du Miejskiego. Dokument wprowadzono w ramach
programu „Przejrzysta Polska”. Z kodeksem liczàcym kilkadziesiàt punktów i po-
dzielonym na siedem cz´Êci mo˝e zapoznaç si´ ka˝dy zainteresowany. Dokument
dost´pny jest w Urz´dzie Miejskim w Ciechocinku oraz na stronie internetowej
www.ciechocinek.pl

Nowy BUS

Ju˝ na poczàtku listopada dzieci doje˝d˝ajàce do szkó∏ w Ciechocinku i Alek-
sandrowie Kujawskim oraz na rehabilitacj´ b´dà korzystaç z nowoczesnego volk-
swagena busa. Samochód b´dzie móg∏ przewieêç 9 osób, a w tylnej cz´Êci zamon-
towaç wózek inwalidzki.

Zakup samochodu zosta∏ w 75% sfinansowany przez Paƒstwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, pozosta∏e pieniàdze do∏o˝y∏ Urzàd Miejski.
W sumie samochód kosztowa∏ blisko 100 tysi´cy z∏otych. Nowy bus zastàpi jeden
z wys∏u˝onych dwunastoletnich volkswagenów starszej generacji.

Zas∏u˝eni dla Kultury

Wasyl Szmidt, pomys∏odawca Mi´dzynarodowego Festiwalu Kultury Romów
oraz burmistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz otrzymali 17 paêdziernika w Urz´-
dzie Marsza∏kowskim w Toruniu nagrod´ „Zas∏u˝ony dla Kultury Polskiej”.


